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Plani juaj i mbështetjesPlani juaj i mbështetjes
Salvation Army ofron mbështetje për njerëzit që mund Salvation Army ofron mbështetje për njerëzit që mund 
të jenë viktima të skllavërisë moderne dhe trafikut të të jenë viktima të skllavërisë moderne dhe trafikut të 
qenieve njerëzore. Kjo ndodh kur dikush jua ka hequr qenieve njerëzore. Kjo ndodh kur dikush jua ka hequr 
lirinë sepse ai dëshiron të përfitojë diçka për vete duke lirinë sepse ai dëshiron të përfitojë diçka për vete duke 
ju shtyrë të bëni gjëra që nuk dëshironi.ju shtyrë të bëni gjëra që nuk dëshironi.

Mirë se erdhët në Mirë se erdhët në 
shërbimin tonëshërbimin tonë

Mbështetja Mbështetja 
juaj juaj 

Të ecni përparaTë ecni përpara E ardhmja juajE ardhmja juaj

Dikush nga Salvation Army do 
t’ju kontaktojë me telefon ose 
ndonjëherë ballë për ballë.
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Ju do t’i prezantoheni 
punonjësit tuaj të mbështetjes 
personale, ose në një vend të 
ri të sigurt për të qëndruar ose 
në vendin ku po qëndroni tani.

Punonjësi juaj mbështetës do 
të mësojë gjëra mbi ju, ata 
do t’ju pyesin për sigurinë, 
shëndetin dhe mirëqenien tuaj.
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Mirëqenie fizike 
dhe mendore 

Ndihmë me para 
dhe këshillim

Ndihmë me 
transportin

Ndihmoni 
policinë për të 
nxjerrë para 

gjyqit njerëzit 
që kanë 

përfituar nga ju 

Ndihmë në gjetjen 
e këshillimit dhe 
terapive të tjera.

Lidhje me aktivitete 
dhe vende ku mund të 
gjeni ndihmë, përfshirë 

gjetjen e një pune.

Dikush që të përkthejë 
informacionin 

e rëndësishëm në 
gjuhën tuaj për t’ju 
ndihmuar të kuptoni 
dhe të keni qasje në 

kurset e gjuhës angleze.

Ndihmë praktike 
dhe udhëzim

Të drejtat ligjore 
dhe mbështetje

Mbështetje 
për fëmijët 

që të shkojnë 
në shkollë

Ndihmë me 
përpilimin 
e ankesave

Shërbime të 
përkthimit me gojë 

dhe përkthimit 
me shkrim

Nevojat kulturore 
dhe shpirtërore

Planifikim i të 
ardhmes

Një vend i sigurt 
për të qëndruar

Informacioni për juInformacioni për ju

Ju mund të keni nevojë ende për ndihmë për disa 
gjëra edhe pasi të keni ecur përpara. Ne mund t’ju 
ndihmojmë ende dhe do të sigurohemi që ju ta dini se 
me kë të kontaktoni dhe si të merrni kontakt.

Ekzistojnë shenja që kjo mund t’ju ketë ndodhur juve. Qeveria e Mbretërisë së 
Bashkuar paguan për mbështetjen që ju do të merrni nëpërmjet një gjëje të quajtur 
Mekanizmi Kombëtar i Referimit (NRM). Ai ka vendosur se ju mund të jeni 
viktimë e skllavërisë moderne. Kjo do të thotë se Salvation Army mund t’ju ndihmojë.  
Kjo fletëpalosje do t’ju tregojë se çfarë ndihme mund të merrni dhe si 
funksionon kjo.

*Plani juaj i mbështetjes është 
një plan i veçantë për ju, për 
t’ju udhëzuar dhe për të ndjekur 
mbështetjen që do të merrni, duke 
u bazuar në atë që ju nevojitet. Ai do 
të përfshijë një plan për t’ju ndihmuar 
të jetoni në mënyrë më të pavarur në 
kohën e duhur. Kjo do të na ndihmojë 
të sigurohemi që gjithçka që ju 
nevojitet të jetë gati kur të largoheni 
nga ne. Kjo do të përfshijë një vend 
për të jetuar. Ne do ta rishikojmë 
planin tuaj me ju të paktën çdo muaj. 
Ju lutemi na tregoni nëse ndryshon 
ndonjë gjë në lidhje me ju. Atëherë 
ne mund ta ndryshojmë planin tuaj të 
posaçëm në mënyrë që ai të vazhdojë 
të plotësojë nevojat tuaja.

Këto janë të Këto janë të 
drejtat tuaja!drejtat tuaja!

Si ndiheni?Si ndiheni?

A ndiheni të A ndiheni të 
sigurt?sigurt?

Çfarë Çfarë 
mbështetjeje mbështetjeje 
ju nevojitet ju nevojitet 
menjëherë?menjëherë?

Punonjësi juaj mbështetës do të punojë me ju për 
të krijuar planin tuaj individual të mbështetjes*.
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Punonjësi juaj mbështetës do të takohet 
me ju ose do t’ju kontaktojë rregullisht.  

44 Punonjësi juaj mbështetës do të 
rishikojë planin tuaj të mbështetjes 
me ju, për të diskutuar dhe vendosur 
se çfarë do të ndodhë kur të largoheni 
nga ne dhe të ndërmerrni hapat 
e ardhshëm në jetën tuaj.
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Ju do të merrni një letër nga NRM. Letra do t’ju tregojë nëse 
ekziston informacion i mjaftueshëm për të vendosur që ju 
përfundimisht keni qenë viktimë e skllavërisë moderne.

Ne do t’ju mbështesim deri në kohën e duhur kur ju të mund 
të ecni përpara dhe të jetoni në mënyrë të pavarur.

66

Ndërsa jeni më pranë pavarësisë, 
punonjësi juaj mbështetës do 
të vazhdojë të kontrollojë nëse 
gjithçka është gati dhe në vendin 
e vet që ju të vazhdoni përpara.
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Si jeni? Si jeni? 

Informacion Informacion 
i Rëndësishëmi Rëndësishëm

A keni A keni 
mbështetjen që mbështetjen që 

ju nevojitet?ju nevojitet?
A jeni gati A jeni gati 

të ecni të ecni 
përpara?përpara?

A funksionon A funksionon 
ende plani juaj ende plani juaj 
i mbështetjes i mbështetjes 

për ju?për ju?

A është gjithçka A është gjithçka 
në planin tuaj në planin tuaj 
gati që të ecni gati që të ecni 

përpara?përpara?

 Në 
rast se NRM 

ka informacion të 
mjaftueshëm për të 

vendosur që ju keni qenë 
një viktimë e skllavërisë 

moderne, atëherë ne 
mund t’ju japim shumë 
mbështetje nëpërmjet 

NRM për 45 ditë 
të tjera. 

 
Në rast 

se NRM nuk 
ka informacion të 

mjaftueshëm për të 
vendosur që ju keni qenë 

viktimë e skllavërisë 
moderne, atëherë ne 

mund t’ju japim shumë 
mbështetje për nëntë 

ditë të tjera.
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